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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menunjang pembangunan di Indonesia semakin berkembang

seiring berjalannya waktu populasi manusia dan kemajuan teknologi semakin

padat, khusunya moda transportasi jalan. Sebagaimana diwilayah di Indonesia,

sebuah daerah di jawa timur yaitu di Kabupaten Pasuruan mengalami

pertumbuhan yang sangat pesat terutama di bidang ekonomi dan industri. oleh

sebab itu direncanakan pembangunan jalan tol, bangunan gedung, jembatan dan

saluran irigasi. Dalam menunjang kegiatan ekonomi dan indutri disertai dengan

tingginya intentitas kegiatan manusia maupun barang semuanya menggunakan

moda transportasi. Maka dari itu mengakibatkan tingginya arus, volume lalu

lintas, serta tidak efisiennya waktu tempuh di Kabupaten Pasuruan khususnya

pada jalan arteri Gempol menuju Pasuruan.

Namun jalan yang ada disaat ini untuk perkembangan lalu lintas kurang

memadai. Dari data lalu lintas Transmarga Jatim Pasuruan volume lalu lintas

semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2015 jumlah

kendaraan semakin meningkat hingga 4.3 % dari tahun sebelumnya. Sehingga

direncanakan jalan tol Gempol - Pasuruan merupakan salah satu upaya untuk

mengatasi permasalahan lalu lintas, maka diperlukan penambahan kapasitas jalan

yang tentu akan memerlukan metode efektif dalam perancangan maupun

perencanaan agar diperoleh hasil terbaik. Oleh sebab itu pada jalan tol tersebut di

perlukan perencanaan yang cukup matang sehingga jalan tersebut dapat digunakan

waktu yang cukup lama.

Pada perencanaan jalan tol Gempol – Pasuruan ini mempunyai fungsi sangat

besar bagi kelancaran transportasi barang maupun penumpang. Dalam suatu

perencanaan pembangunan jalan tol tidak terlepas dari pentingnya sebuah bahu

jalan. Peranan bahu jalan pada jalan tol Gempol – Pasuruan ini sangat penting

agar memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kapasitas yang
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diperlukan, untuk menghasilkan bahu jalan yang berkualitas diperlukanlah

pemilihan perkerasan jalan yang efektif dan efisien.

Dalam suatu perencanaan perkerasan bahu jalan ada beberapa metode yang

digunakan, di Indonesia antara lain metode Bina Marga. oleh sebab itu di Tugas

Akhir ini mencoba menggunakan dua metode AASHTO 1993 merupakan metode

perencanaan untuk menentukan tebal lapisan perkerasan standard Amerika,dan

metode Bina Marga yaitu metode perencanaan untuk menentukan tebal lapisan

perkerasan standard Indonesia tetapi pada kenyataannya di Indonesia lebih banyak

menggunakan metode Bina Marga. Dalam perencanaan ini untuk membandingkan

metode mana yang lebih ekonomis dalam perencanaan lapis perkerasan kaku

untuk jalan tol dapat lebih cepat pekerjaannya dan tidak memakan waktu yang

cukup lama. Dengan pengertian latar belakang ini, akan dibahas kembali dengan

Tugas Akhir dengan judul “ Perencanaan Tebal Perkerasan Kaku (Rigid

Pavement) Dengan Menggunakan Metode AASHTO 1993 dan Metode Bina

Marga Pada Bahu Jalan Tol Gempol – Pasuruan Seksi A1 (STA 0+000 –

STA 6+800)”.

1.2 Rumusan masalah

1. Berapakah tebal perkerasan kaku (rigid pavement) yang sesuai dengan

menggunakan Metode AASHTO 1993 pada bahu jalan tol Gempol – Pasuruan

seksi A1?

2. Berapakah tebal perkerasan kaku (rigid pavement) yang sesuai dengan

menggunakan Metode Bina Marga pada bahu jalan tol Gempol – Pasuruan

seksi A1?

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui tebal perkerasan kaku (rigid pavement) yang sesuai dengan

Metode AASHTO 1993 bahu jalan tol Gempol – Pasuruan seksi A1.

2. Mengetahui tebal perkerasan kaku (rigid pavement) yang sesuai dengan

Metode Bina Marga bahu jalan tol Gempol – Pasuruan seksi A1.
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1.4 Manfaat penulisan

Manfaat penulisan dari tugas akhir ini adalah :

1. Dapat dijadikan bahan referensi dalam analisa perhitungan tebal perkerasan

pada proyek sipil umumnya dan proyek jalan khususnya.

2. Untuk mengetahui betapa pentingnya pemilihan metode yang tepat dalam

penanganan pekerjaan pekerasan jalan.

3. Mampu menentukan spesifikasi teknik yang diperlukan untuk proyek

peningkatan jalan (rencana kerja dan syarat-syarat).

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Adapun Ruang Lingkup dan batasan masalah dalam perencanaan ini adalah:

1. Merencanakan tebal perkerasan kaku pada bahu jalan tol Gempol – Pasuruan.

2. Tidak menghitung perencanaan geometrik jalan.

3. Metode yang digunakan pada studi tugas akhir ini yaitu Metode AASHTO

1993 dan Metode Bina Marga

4. Daerah pengambilan data dilakukan di proyek pembangunan jalan tol Gempol

– Pasuruan seksi A1.

5. Tidak menghitung analisa kekuatan jalan.

6. Tidak menghitung RAB.


